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Niechaj kartki wasze, własnoręcznie zrobione, 

pięknie ozdobione, sercem napisane, 

listonosz rozniesie po całym świecie. 

 

 

PoniŜszy artykuł prezentuje prace plastyczne, które, mam nadzieję, zainspirują Czytelników – rodzi-

ców, dziadków, nauczycieli, do wspólnych twórczych działań z dziećmi, działań plastycznych trady-

cyjnie związanych ze zbliŜającymi się świętami BoŜego Narodzenia i zimą. 

 

Wkrótce BoŜe Narodzenie 
 

 

POCZTÓWKI 

 

Z gotowych elementów 

Do kompozycji pocztówek moŜna uŜyć wycinanek w róŜnych kształtach – choinki, serduszka, 

gwiazdki itp. (do kupienia w sklepach papierniczych). Ale wtedy moŜna uŜywać tylko cienkich papie-

rów ksero – białego i kolorowego, bo wycinanki niszczą się na papierze grubszym czy samoprzylep-

nym. 

 

Dziurkowane 

Młodsze dzieci mogą wykonać piękne prace, wykorzystując technikę dziurkowania i szablon. Na 

miękkiej podkładce lub tekturce układamy kartkę A6 z brystolu. Na nią nakładamy samodzielnie 

stworzony lub gotowy szablon gwiazdki, bombki itp. Wokół szablonu robimy dziurki przy pomocy 

pinezki z łebkiem (do tablic korkowych). Wypukłe dziurki stanowią przód pracy, więc wykonując 

kartki rozkładane, trzeba szablon przyłoŜyć do lewej połowy rozłoŜonej kartki (fot. 1). 
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Fot. 1. Kartka świąteczna dziurkowana 

 

Wykorzystuj ące faktury 

Dla najmłodszych proponujemy kartki wykorzystujące gotowe, wycięte przez nauczyciela elementy, 

np. zielone równoramienne trójkąty w trzech rozmiarach. PoniŜej środka kartki, bliŜej dolnej kra-

wędzi, przyklejamy największy trójkąt, potem trochę wyŜej średni, a najwyŜej – najmniejszy. MoŜ-

na do tego wykorzystać róŜne rodzaje papieru fakturowanego – czerpanego, tektury falistej czy pa-

pieru ozdobnego w kolorze zielonym. Starszych zachęcamy do samodzielnego eksperymentowania z 

fakturą i tworzenia prostych kompozycji – ciekawe efekty moŜna uzyskać, wydzierając paski lub do-

wolne kształty z kolorowego papieru, zwłaszcza przy tworzeniu aniołków, Mikołaja czy choinek lub 

szopek. Przy rwaniu powstaje biały brzeg, co daje dodatkowy efekt wizualny, np. w choince. Do od-

dania uroku zimowych choinek moŜna równieŜ wykorzystać watę i sól (fot. 2–4). 
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Fot. 2, 3, 4. Kartki świąteczne z wykorzystaniem faktury 

 

 

Świąteczne trójkąty 

Technika zaginania i przekładania jest dość prosta i daje wiele moŜliwości. Kartkę papieru formatu A4 

składamy na pół wzdłuŜ krótszego boku, a następnie jeszcze raz na pół wzdłuŜ kolejnego krótszego 

boku – otrzymujemy w ten sposób ksiąŜeczkę złoŜoną podwójnie, z grzbietem na górze. Rozkładamy 

teraz kartkę i na połowie, która ma złoŜenie na zewnątrz, zaginamy trójkąt, tak aby jego wierzchołek 

był trochę niŜej od środka kartki, a drugi koniec „nie wychodził” poza kartkę. Przeginamy go na drugą 

stronę, a następnie składamy kartkę tak, jak na początku. Teraz przekładamy wzdłuŜ linii zgniecenia 

trójkąta, tak aby powstały trójkąt „wyszedł” do przodu. W zaleŜności od pomysłu zamieniamy go w 

choinkę, Mikołaja, suknię aniołka itp. i doklejamy odpowiednie elementy (fot. 5). 

 

 

Fot. 5. Kartki – świąteczne trójkąty 



 

 

- 4 - 

 

SZOPKI 

 

Szopka z pocztówką 

Do wykonania najprostszej szopki potrzebne są: tektura w granatowym, fioletowym lub czarnym ko-

lorze, biała kartka ksero A4 i pocztówka lub obrazek przedstawiający Świętą Rodzinę. Wykorzystu-

jemy złoŜenie symetryczne kartki A4 ułoŜonej w poziomie. Rysujemy lekko ołówkiem zarys połowy 

chatki i choinkę, połączone podstawą. Wycinamy drzwi – nacinamy łuk trochę mniejszy od połowy 

wysokości i szerokości obrazka, na wysokości podstawy przecinamy kartkę na szerokość łuku i rozci-

namy drzwi wzdłuŜ linii zagięcia. Po rozłoŜeniu wklejamy od spodu obrazek i przyklejamy do ciem-

nego kartonu (fot. 6). 

 

Szopka stojąca 

Starsze dzieci mogą samodzielnie wykonać szopki według pomysłów naszej koleŜanki, Marzeny Bor-

cuch. Kartkę składamy na pół wzdłuŜ dłuŜszego boku. Następnie w odległości około 3 cm od linii 

złoŜenia odginamy ją z obu stron. W ten sposób otrzymujemy konstrukcję ścian i dołu szopki. Skleja-

my ze sobą obie części, tak aby całość moŜna było postawić (dół – złoŜenie jak harmonijka). W jednej 

części wycinamy trójkąt i na tylnej ścianie szopki przyklejamy wycięte Ŝłóbek i dzieciątko. Ozdabia-

my oknami, kopułami z kolorowego papieru (dwie niŜsze, trzecia najwyŜsza) lub w dowolny sposób 

tworzymy dach (fot. 7). 

 

Szopka na patykach 

Jeśli zaś zwiąŜemy na końcach trzy patyki, aby tworzyły trójkąt, otrzymamy szkielet kolejnej szopki. 

Teraz wystarczy na podstawie przykleić kawałek kartonu i umieścić wyciętą równieŜ z kartonu Świętą 

Rodzinę – i oto nasza szopka jest gotowa (fot. 8). 

 

 

 

Fot. 6. Szopka z pocztówką 
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Fot. 7. Szopka stojąca 

 

 

 

Fot. 8. Szopka na patykach 

 

Szopki z papierowych kół 

Ciekawe efekty moŜna otrzymać, uŜywając kolorowych papierowych kół. Składanie i sklejanie kółek 

stwarza wiele moŜliwości (fot. 9–11). 
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Fot. 9, 10, 11. Szopki z papierowych kół 

 

 

Szopka z masy solnej 

Do wykonania szopki moŜemy wykorzystać teŜ masę solną. Z mąki i soli (w równych proporcjach 

wagowych, a nie objętościowych) oraz wody wyrabiamy ciasto, a z niego lepimy figurki. Jeśli chce-

my, aby były przestrzenne, warto najpierw uformować kształt, np. z folii aluminiowej, i dopiero potem 

oklejać go masą solną. Mniej wprawnym rękom łatwiej robić płaskie figurki. MoŜna posłuŜyć się fo-

remkami do ciasta lub szablonami z tekturki i wycinać figurki z rozwałkowanego ciasta. Po wyschnię-

ciu lub wysuszeniu w piekarniku moŜna je pomalować (fot. 12). 

 

Szopka z tkaniny i skóry 

Interesująco wyglądają równieŜ szopki, do wykonania których wykorzystano tkaninę bądź kawałki 

skóry. Młodsi mogą wycinać kształty, a następnie przyklejać je do tekturki, zaś starsze dzieci mogą 

formować figurki z drutu i materiału lub skóry (fot. 13). 
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Fot. 12. Szopka z masy solnej 

 

 

 

Fot. 13. Szopka z tkaniny i skóry 

 

 

 

 

OZDOBY CHOINKOWE 

 

JuŜ wkrótce choinka lampkami zaświeci, 

Lecz najpierw pięknie ubierzcie ją, dzieci. 

Zróbcie ozdoby własnymi rękami, 

Będą dla choinki cennymi darami. 

 

Mikołaj do zawieszenia 

Ciekawy pomysł na Mikołaja do zawieszenia na choince znalazłam w starej niemieckiej ksiąŜce. Z 

białego brystolu wycinamy kółko o średnicy około 8–10 cm, a jego brzeg dziurkujemy przy pomocy 

dziurkacza biurowego (dobrze jest zdjąć pokrywkę i dziurkować „do góry nogami”, aby widzieć, jak 

daleko robimy dziurkę od brzegu). Następnie tniemy włóczkę – czerwoną i białą lub szarą – na kawał-

ki długości około 15–20 cm. W połowę dziurek wkładamy włóczkę czerwoną – to będzie czapka, a w 
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połowę białą – to będzie broda. Robimy to tak: w dziurkę wkładamy złoŜony na pół kawałek włóczki; 

przez powstałe oczko przekładamy oba końce i ściągamy; kiedy juŜ mamy przewleczone wszystkie 

czerwone końce, związujemy je, tworząc węzeł – pompon czapki; rysujemy lub przyklejamy oczy, 

nos, buzię i zawieszamy Mikołaja na choince (fot. 14). 

 

 

Fot. 14. Mikołaj do zawieszenia 

 

Ozdoby harmonijkowe 

Wykorzystując złoŜenia w harmonijkę, moŜna wykonać róŜne ozdoby choinkowe – gwiazdki, motylki 

itp. Kwadratową kartkę składamy wzdłuŜ przekątnej, a następnie równolegle do tego złoŜenia robimy 

kolejne złoŜenia, odginając kartkę w przeciwne strony i tworząc harmonijkę. Takie elementy sklejamy 

ze sobą: z pięciu lub sześciu Ŝółtych kwadratów powstanie gwiazdka, z czterech – skrzydła motyla, z 

sześciu zielonych – choinka (fot. 15). 

 

 

 

Fot. 15. Harmonijkowe ozdoby 
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DEKORACJE ŚWIĄTECZNE 

 

To zrobiły mu w podzięce 

Nasze bardzo sprawne ręce. 

Pan Mikołaj w pełnej krasie – 

kaŜdy inny w naszej klasie. 

 

MIKOŁAJ Z KWADRATU 

 

Mikołaj z papierowej rolki 

Do wykonania tego Mikołaja potrzebna jest rolka po papierze toaletowym, czerwona krepina i kawa-

łek brązowej, ozdobny sznureczek, wata, kawałek białego i czarnego papieru. Oklejamy rolkę białym 

papierem, na wierzchołek przyklejamy czerwony pasek krepiny, z którego uformujemy czapkę Miko-

łaja. Koniec skręcamy, sklejamy i doklejamy pompon z waty. Pod czapką zostawiamy pasek o szero-

kości około 2 cm i oklejamy krepiną dolną część rolki. Młodsze dzieci mogą to zrobić na płasko i tyl-

ko ozdobić górę i dół płaszcza watą, zaś dzieci starsze mogą pobawić się w uformowanie powiewają-

cego płaszcza – góra musi być zmarszczona i przyklejona, i dopiero potem ozdobiona watą. Twarz to 

czarne oczy (do ich zrobienia moŜna wykorzystać kółka wycięte dziurkaczem). Wąsy i brodę tworzy-

my, formując odpowiednio watę – zwijając palcami końce wąsów i brody. Z kawałka brązowej krepi-

ny formujemy woreczek i związujemy go sznureczkiem. Doklejamy u stóp Mikołaja (fot. 16, 17). 

Mikołaj moŜe być ozdobą choinki, gdy doczepimy mu sznureczek do zawieszania, lub stać na stole, 

oknie. W podobny sposób moŜna wykonać inne postaci, np. występujące w szopce. 
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Fot. 16, 17. Mikołaj z papierowej rolki 

 

 

Mikołaj z kwadratu 

Czerwony kwadrat, np. 10 x 10 cm, składamy po przekątnej (od wierzchołka do wierzchołka). Roz-

kładamy go i ustawiamy tak, aby linia była pionowo. Następnie boki przykładamy do linii przekątnej 

od górnego wierzchołka – powstaje latawiec. Dół zaginamy do linii, którą tworzą zagięte skrzydełka. 

Powstaje trójkąt – baza naszej figurki Mikołaja. Teraz lekko odginamy skrzydełka, aby postawić fi-

gurkę. Z białego papieru wycinamy paski, które posłuŜą do ozdobienia dołu płaszcza i czapki. Dziur-

kaczem robimy kilka małych kółeczek, z których będą oczy Mikołaja i guziki płaszcza. Wycinamy 

trójkątną brodę (starsi korzystając ze złoŜenia symetrycznego, mogą ją wyciąć bardziej postrzępioną i 

jeszcze zrobić wąsy). Przyklejamy małe białe kółko – pompon przy czapce. Gotową figurkę moŜemy 

jeszcze wyposaŜyć w brązowy papierowy worek na prezenty lub zieloną, symetrycznie wyciętą cho-

inkę (fot. 18). 

 

Taka stojąca figurka moŜe być ozdobą stołu, biurka, a przyklejona do sztywnej kartki – moŜe być 

wykorzystana do wykonania kartki świątecznej. 
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Fot. 18. Mikołaj z kwadratu 

 

 

Aniołki na patyczku 

Aby zrobić aniołka – ozdobę na stół, potrzebna jest kartka A5 lub A4, złoŜona na pół. Z kartki A4 

otrzymamy od razu dwa aniołki, ale wycinanie jest trudniejsze. Wykorzystamy wycinankę symetrycz-

ną. Kartkę układamy pionowo i składamy na pół. Na jednej z połówek rysujemy (lekko) połowę 

aniołka – jedną rękę, pół sukni i pół głowy, tak aby linia złoŜenia była kręgosłupem, plecami (młod-

szym dzieciom moŜna dać szablon lub narysowany kształt). Starannie wycinamy. Najpiękniejsze są 

czyste, białe aniołki bez jakichkolwiek rysunków, ozdobników – oczu, ust, gwiazdek. Gotowego 

aniołka starsze dzieci mogą samodzielnie ozdobić poprzez nacięcia w ząbki, pofalowanie brzegów 

sukni, nacięcie i wywinięcie na noŜyczkach włosów. Młodsze dzieci, mające kłopoty z wycinaniem, 

mogą aniołka pokolorować według własnego uznania. W linii złoŜenia aniołka wklejamy mały paty-

czek do szaszłyków i ustawiamy aniołka tak, aby jego boki były pod kątem. Potem, gdy klej wyschnie, 

wbijamy patyczek w stroik choinkowy, pierniczek lub jabłko (fot. 19). 

 

 

 

 

Fot. 19. Aniołki na patyczku 

 

Aniołki z krepiny 

Doskonałym materiałem twórczym jest biała krepina. Jest miękka i daje się formować. PodłuŜny ka-

wałek o długości około 20 cm i szerokości 10 cm składamy, dzieląc na pół dłuŜszy bok. Nie zagnia-

tamy, tylko wkładając kulkę z waty, formujemy główkę i włosy. Zawiązujemy nitką. Rozkładamy dół 

krepiny jako suknię. Z innego kawałka krepiny lub kartonu wycinamy skrzydełka i przyklejamy z tyłu. 

MoŜna jeszcze zrobić aureolkę z gwiazdką (fot. 20, 21). 
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Fot. 20, 21. Aniołki z krepiny 

 

Aniołki rozmaite 

Do tworzenia postaci aniołów moŜemy wykorzystać róŜne papiery i materiały, skrawki skóry, styro-

pian, siatki, patyczki kreatywne, watę, wstąŜki, krepinę itp. MoŜemy pozwolić dzieciom na swobodę 

twórczą, czyli samodzielny dobór materiałów i realizację własnej wizji aniołka. MoŜliwości wykona-

nia jest wiele. Wszystko zaleŜy od wyobraźni i sprawności rąk (fot. 22–25). 
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Fot. 22, 23, 24, 25. Aniołki rozmaite 

 

 

Aniołki wiszące 

Do przezroczystej folii (jak do grafoskopu) przypinamy spinaczem kartkę z namalowanym samodziel-

nie konturem aniołka. Następnie odrysowujemy go białym korektorem lub konturówkami – farbami 

reliefowymi do farb witraŜowych (korektor szybciej zasycha, przy konturówce trzeba uwaŜać, aby nie 

zatrzeć tego, co juŜ narysowane). Młodszym dzieciom moŜna dać gotowy kontur, starsze warto zachę-

cać, Ŝeby same zaprojektowały wygląd aniołka. Kolejnym zadaniem jest ozdobienie szaty aniołka 

drobnymi wzorkami, liniami, kropkami. Starszym moŜemy wprowadzić pojęcie rytmu czy symetrii we 

wzorze na sukni aniołka. 

 

Farby witraŜowe, np. odcienie niebieskiego, fiolet, róŜ, biel, pozwalają uzyskać prace kolorowe. Go-
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towego aniołka wycinamy z folii i zawieszamy na Ŝyłce. Aniołki moŜemy zawiesić na choince, w 

oknie jako jednoosiowe mobile lub po kilka przyczepić do białej kartonowej lub styropianowej 

chmurki i powiesić pod sufitem.  

 

Nawiązując do dawnej tradycji ludowej tworzenia pająków – konstrukcji pod sufitem, z długich paty-

ków do szaszłyków moŜemy skonstruować dwa kwadraty przesunięte o 45 stopni i do nich przymo-

cować aniołki na Ŝyłkach. KaŜdy podmuch wiatru, ruch powietrza będzie powodował poruszanie się 

leciutkich aniołków (fot. 26). 

 

 

 

Fot. 26. Aniołki malowane na folii 

 

 

Prace powstały podczas zajęć Treningu Kreatywności w Pałacu MłodzieŜy w Warszawie. 

 

Foto: Magdalena Ciechańska 

 

 

Magdalena Ciechańska – kierownik Działu Teatru, Muzyki i Tańca w Pała-

cu MłodzieŜy w Warszawie, kierownik Filii Centrum Szkoleniowego KLAN-

ZA Oddział Warszawski, lider sekcji „kre a TY? wni”. 

 

 


